
Spa11ede sa/er i Zoologisk Have. Kebenhavn. BIO FOTO/ Klavs Nielsen. 

De store ynglebestande af gråsa:l og spa:ttet sa:l på 
R0dsand ved Lollands sydkyst var fra gammel tid 
genstand for omfattende jagt. 180 I fik et selskab 
eneret på fangsten; man omringede en sa:lkoloni 
og drrebte 900 med knipler, ved en anden lejlig
hed mellem 600 og 700 ( 14). To fiskere fra Nysted 
brugte o. 1880 ruser og fangede årligt 20 til 260; 
mellem Sja:lland og 0erne, i ba:lterne, lsefjorden, 
ved Kattegats0erne og den jyske vestkyst kom det 
samtidige fangstudbytte nreppe over 3-400 ( 15). 
Under ebbe drev man sreljagt med klipler ved 
Gedser odde, en af ja:gerne gav hver af d0trene et 
r0dt sa:lskindssk0rt ( 16). 
Sreler i Vadehavet (R0m0, Fan0, Langli) blev 
skudt og fanget med »sa:lharver«: planker med 
store jernkroge blev skjult i sandet na:r sa:lernes 
hvilepladser, så kun krogene ragede op; når dyre
ne vraltede tilbage til vandel kunne de spidde sig 
på krogene, som vendte ind mod land ( 17). 
Srelhundefangst h0rte til vinterforn0jelserne på 
Helna:s SVFyn; man s0gte efter sa:lens åndehul
ler, og når den kom frem stak man den med en 
harpun, hvortil var fa:stet en lang line. »Kun en 
enkelt af de nulevende gamle har va:ret med til en 
sådan fangst« (o. 1900; 18). 
Sydfynske 0hav: 
»På Ly0 fanger man endnu [1878) af og til om 
vinteren nogle srelhunde sk0nt disse langtfra er så 
talrige som i reldre tider, da der idelig klagedes 
over, at de gjorde skade på fiskegarnene. Man 
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kender endnu en gammel sang på Ly0, som man 
brugte, når man drog ud på sa:lhundefangst, og for 
at samle beboerne tudede man i det gamle ko
horn«. Sangens forste vers l0d: 

Alle ma:nd til sta:vne kom! 
H0rer hvad det tuder om, 
vi skal ud at stikke sa:I, 
vi skal stikke ham ihjel. 
Straks vi ud på isen tren 
brugte vi jo vore ben 
rundtenom at lede • 
efter sa:len, hvor den var ( 19). 

Man gik ud for at »stikke sa:ler« når der var hav
la:g, d.v.s. havet islagt milelangt fra kysten og de 
sa:ler, som ikke nåede ud i rum s0, måtte holde 
deres åndehuller (»piber«) i isen åbne. Der skulle 
helst stå en mand ved hvert hul. Der kunne va:re 
langt mellem hullcrne og man brugte derfor små 
issla:der. Sla:dens overside havde et par tva:rgåen
de lister anbragt således, at mandens tra:skoklam
per blev klemt ned mellem dem. Til slreden h0rte 
en gajtstang forsynet med jernspids, manden på 
sla:den havde den mellem benenc og st0dtc med 
hurtige hug i isen slreden hurtigt fremad. Fangst
redskabet var en harpun af jern med en eller to 
modhager. »Engang fik de 23 på en tur. Det har 
vreret dr0jt at transportere den fangst den !ange 
vej på deres sla:der«. Ly0boerne n0jedes ikke med 
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farvandet omkring 0en, men drog hel t ned syd for 
iErn og medr0rte proviant og telte. »Når de så 
havde fundet en srels åndehuller, hvorar hver sa:I 
gerne havde tre, anbragte de en slrede ved hvert 
hul og rejste et telt derover, hvorerter de satte sig 
til at vente på det belejlige 0jeblik, hvor de kunne 
stikke spyddet i srelen« (20). 
Om sreljagten i Hjertingbugten og omkring Blå
vand: 240 13, 1952-55, 353-63. 
G råsrel, ringsrel og sprettet srel er totalfredede. 
Srelfangst på Frernerne: 828 48-53; 500 214-16; 
293 180 1, 171f; 474 17,703; ved Grnnland: 736 
1,97-124; 2, 186-207; 4 74 17,701. Ringsrelen må 
jages hele å ret undtagen i vildtreservater, fangst
udbyttet svinger meget erter isforholdene, i 
I 970'erne indhandledes 70.-80.000 skind årligt. 
1974 va r de bedste fangstpladser: Upernavik med 
I 8.-20.000 skind, Angmagssalik og U manak hver 
9.- 10.000, Kangatsiaq 8.-9.000, Scoresbysund og 
Thule hver 6.-7.000 skind. 1877 oplyses, at der af 
sprettet srel årl igt fanges ca. 1.000 ved vestkysten, 

nu nedla:gges ca. 500 i hele Grnnland (2 1 ). 
William Thalbitzer, Sreler og kajakker (22). 
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ANVENDELSE 

Skindet bruges til s0klreder, men mest til kuffert
betrrek og tobakspunge, endvidere sko og st0vler , 
huer og strnmper (o. 1800; I), tobakspunge fra 

Sadskindswj var smidigt, starkt og vandtat og brugtes derfor affiskerrie, sarligt i det sydfynske 0hav. Trasnit af Vilh. 
Rosenstand i lllustreret Tidende I 3-4-1862. 
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Fiskerkoner på Jyllands vestkyst koger tran. Man j/åede dyrene, og spaklagel under huden blev skåret i stykker og 
smelte1 i swrejerngryder på stranden. Transa/get gav en ekstraind1agt tiljiskernes sparsommefor1jeneste. Maleri af 
Laurils Tuxen, 1881. 

Anholt solgtes i Helsing0r (2), en sådan pung blev 
på Bornholm'"'kaldt en skrt.ep (3), i Grenå var der 
lidt handel med srelskindspunge (4). 
I det sydvestlige Jylland sprendte man unge srelers 
skind ud til t0rring, <lerefter blev det s0mmet på 
en stor trreflade (f.eks. en port), man hreldte gl0-
dende sand på ·og gned det med tykke luffer på 
hrenderne, det tog fedtet og lugten og gjorde 
skindet bl0dt at arbejde med. Af skindet b lev syet 
skoletasker og punge til pibetobak og skrå; hårla
get skulle vende i en bestemt retning for at pungen 
kunne falde til i lommen (S), man lavede af skin
det også <låser til at kradse piben ud i (6). 
Et garvet sre lskind kunne vrere en smuk forligger i 
stuen (7); skindet gav sko, st0vler og bukser, srel
skindst0j var strerkt og behageligt at gå med, »det 
fineste skind der eksisterer«, vandtret og lige så 
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godt som fiskemes senere oliet0j (sydfynske 0hav; 
8). Srelskind benyttes nu til fodposer, jagttasker, 
betrrek på ku!Terter, gyngeheste m.m. 
Et andel vigtigt råstof var den af srelens sprek ud
vundne tran: »Han skydes, fanges og aftrrekkes 
skind og hud • og af hans fede sprek man syder 
[koger] trannen ud« (Sams0 1675; 9). Tran nrev
nes 1292 i Haderslev byret , hvor tolden srettes til 
12 penninge pr. !rest, og srelsprek hos dronning 
Christine I SOS og l 521 ( I 0). Kunne en mand 
skyde to sreler på hver 60-70 pund (30-35 kg) 
havde han tran til el års forbrug (1776; 11); sprek
ket af en 200 kg gråsrel skudt ved Lindholm 0.f. 
Sams0 gav 78 liter tran (12). 
Den bedste, lyse sreltran blev brugt til belysning 
(tranlamper, -lygter), den ringere brune til ind
gnidning af selet0j , st0vler o.a. lredervarer, til al 



barke (koge) sej! i, blandet med harsk fedt som 
vognsm0relse ( 13), det afl<ogte sprek (greverne) fik 
h0nsene, endvidere anvendtes tran som udend0rs 
maling i stedet for fernis (Langli o. 1900; 14), på 
Lres0 smurte man master og rundholter med tran 
for at bl0dg0re trreet f0r det skulle skrabes, og 
man hreldte lidt tran på et motorleje, som var 10-
bet varmt ( 15). Anhalts beboere smeltede sjreldent 
trannen af, rå sprekstykker lagdes over lampevre
gen, så endog fedtgreverne lyste til sidst (o. 1800; 
16). Tran med stegte l0g i skulle på Fan0 hjrelpe 
mod kirtelsyge, for tandpine skyllede man mun
den med varmt srelblod ( 17), stivsyge grise fik tran 
hreldt over foderet (15); srelfedt blev brugt til ind
gnidning mod lammelser ( 183 7; 18), husdyr 
kunne gnides med srelsprek som vrern mod brem
ser og myg ( 1818; 19). 
Kun få spiser srelk0det sk0nt det saltet og kogt 
skal vrere ret velsmagende ( 180 I; 20). Det havde 
ingen salgsvrerdi, men blev spist hos fiskerne, hele 
sommeren fik man af k0d kun srelhundek0d 
(Man0), stegt om bord med krydderier og l0g var 
leveren en stor delikatesse, hjemme lavede man 
postej af den (Langli) (21 ). 
Frer0erne: 
»De gamle sreler er så store som en okse eller ko 
og så fede, at man af en kan få tre våg flresk [54 
kg), Huden bruger de til sko, k0det fortrerer de, 
flresket smelter de til tran og en part salter de og 

Havde man tandpine 
og ikke råd til at gå 
til lll!gen, skyl/ede 
man munden med 
varmt Sll!lblod. Maleri 
afH. P. Lindeburg. 

Seletej imprll!gneres med tran. Trll!snit i Ude og 
Hjemme 14-4- 1878. 

fortrerer« ( 16 73; 22). Unge srelers sprek spises, k0-
det som fersk, kogt eller t0rret, desuden dyrets 
hjerte, nyrer og lever; huden benyttes til sko og 
vadsrekke, sreltran opbevares i den t0rrede mave
srek (o. 1780; 23); k0det spises sjreldent, hele hu
der tjener som srekke, der laves tobakspunge af 
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nyfodte ungers skind ( 1800; 24). En »klatsa:k« til 
fJeldvandring var et sa:lskind kra:nget af således, 
at man ved at binde begge ender sammen fik en 
vandta:t pose til mad, fodt0j, str0mper etc. (25). 
Sa:lspa:k blev gnedet på rosen (erysipelas) og 
skulle spist modvirke en for sta:rk k0 nsdrift (26). 
Gr0nla nd: 
Eksistensgrundlaget for de eskimogrupper, som 
fra I I 00-t tra:ngte nordfra la:ngere og la:ngere 
mod syd, var fangsten af sa:I, hvalros og hval , 
fugle og landvildt. 

boliger; man kan derfor med grund sige, at hvis 
sa:lhundene forlod kysten , da ville landet snart stå 
0de og tomt og hve rken bebos af mennesker eller 
besejles afskibe« (1857; 29). 
Skindene garves med urin og bruges (udover det 
na:vnte) som underlag på brikse, de små skind an
vendes til den oppustede bla:re ved harpunpilen , 
til st0vler og såler; spa:kket benyttes mest til be
lysning og som bra:ndsel til at koge ved, endvidere 
til impra:gnering af telt- og bådskind mod sol og 
regn , trannen (»sa:ltja:re«) til beskyttelse af trre , 

Gronlrmderj/Cl'nser den 11yfangede SCl'I om gil'et af kvinder og born. Foto: Del kg/. Bibliotek. 

Man spiser k0det, spre kket, indvo ldene, tarmene, 
b lodet, kla:der sig i skindet, dyrets forskellige dele 
forarbejdes til redskaber, tarmene tjener som ru
der og der bygges både af de st0rste sa:lskind; unge 
sre lers skind give r pelse, indvendig teltbeklred
ning, bukser, str0mper, ha ndsker, t0 rrede og Oa:k
kede sener anvendes som sytråd ( 1800; 27). 
»Grnn lrenderne har ingen anden k0dmad eller 
sm0r eller na:sk; disse folk vi lle også fryse ihjel 
om sre lhunden ikke var kommet til dem, thi gr0n
lrenderne g0r a lle n0d vendige ting af skindet så
som kjoler, trnjer, bukser, sk0rter, strnm per, sko, 
reb , nasker og bekla:der fiskebåde dermed samt 
bruger det til tag på sommerhytten. Af tarmene 
g0r man vinduer og skjo rter« ( 1802; 28). Sa:lfang
sten giver gr0nlrenderen »den vigtigste fode, klred
ning, lys, varme, både, fangstredskaber, ja endog 
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f.e ks. de indvendige bord i bådene; af skulderbla
dene laves spader og skrabere, ribbenene bruges 
som s0m, spanter og til udspiling af sk"ind, små 
knogler og trenderne ti l knapper, smykkeperler 
m.m. , i mavesrekken opbevares blod og spa:k, tar
mene sys sammen til vandta:tte kla:der, blandet 
med havvand koges blodet til suppe eller denne 
fryses og spises som bolsjer (30). 
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